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Bobry znów groźne: jak otrzymać odszkodowanie?
Autor: Wojciech Petera
Data: 18 sierpnia 2015

Problemy spowodowane przez bobry i tworzone przez nie tamy niemal co
roku wracają jak bumerang. Szkody wywołane przez te zwierzęta są bowiem
ogromne. Tylko w ubiegłym roku Skarb Państwa zapłacił za nie ponad 17 mln
zł. Szacuje się że w Polsce żyje obecnie ok. 45 tys. tych gryzoni, z czego
ponad 15 tys. na Podlasiu.
– Po nocach spać nie mogę, jak tylko pomyślę, że po raz kolejny nie zbiorę zasiewów z pól
położonych blisko rzeki – pomstuje pan Stanisław Kowalski, rolnik z Podlasia. Rzeczywiście, w tym
rejonie bobry to prawdziwa plaga, choć problem bardzo dobrze znają rolnicy w całej Polsce.
Dynamicznie powiększająca się populacja bobrów wyrządza rolnikom coraz większe straty.
Niszczenie wałów ustawicznie wywołuje zagrożenie powodziowe, a budowane tamy sprawiają, że
rzeki zalewają łąki i pola uprawne.

Pokonać bobry
Co zrobić, aby pozbyć się bobrów? Na forach internetowych rolnicy zachęcają do burzenia tam.
Problem w tym, że takie postępowanie jest niezgodne z prawem (grozi za to grzywna
w wysokości 500 zł). Jest też mało skuteczne, bo zniszczone żeremie bobry bardzo szybko
odbudowują. Większości rolników pozostaje więc jedno – walczyć o odszkodowanie za poniesione
straty.

Co robić, aby uzyskać odszkodowanie?
Aby uzyskać rekompensatę za szkody wyrządzone przez bobry, należy złożyć wniosek do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Do wniosku trzeba dołączyć fragment mapy
ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda, a także aktualny wypis z rejestru gruntów, odpis
z ksiąg wieczystych, a w przypadku dzierżawy – umowę i upoważnienie podpisane przez właściciela
działki. Ponadto w wypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych wymagane jest
też pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących.

Kto wyliczy straty?
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Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty,
dokonuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, a na obszarze Parku Narodowego dyrektor tego
parku. Odszkodowanie nie przysługuje jednak osobom, którym przydzielono grunty stanowiące
własność Skarbu Państwa oraz gdy poszkodowany nie zebrał plonów w ciągu 14 dni od zakończenia
zbiorów konkretnego gatunku roślin w danym regionie, a także gdy nie wyraził zgody na budowę
urządzeń lub wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom.
Odszkodowanie nie przysługuje też w sytuacji, gdy w ciągu roku szkody nie przekraczają wartości
100 kg żyta w przeliczeniu na 1 ha upraw oraz gdy uprawy założono z naruszeniem powszechnie
stosowanych wymogów agrotechnicznych.
***
Innych sposobów na pozbycie się bobrów możecie również szukać na forum rolniczym AgroFoto.pl.
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